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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 10 decembrie 2018 

cu ocazia dezbaterii publice organizate în vederea discutării proiectului de hotărâre 

pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 

alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018 

 

 

 Organizarea dezbaterii publice a fost adusă la cunoștința cetățenilor prin 

publicarea anunțului la avizierul Primăriei municipiului Focșani, publicarea pe site-ul 

instituției: www.focsani.info și publicarea în presa locală. 

 La ședință participă și membrii subcomisiei de dialog social. 

 Domnul Primar – Cristi Valentin Misăilă conduce lucrările întâlnirii. 

 Alături de dumnealui, la ședință participă domnul viceprimar Mersoiu Ionuț, 

secretarul municipiului Focșani – Eduard Marian Corhană, șefi ai serviciilor din cadrul 

Primăriei municipiului Focșani, directorul S.P.C.L.E.P. Focșani – Ghiuță Săndel, 

directorul D.D.S.P. – Vulpoiu Adrian, dl. Popescu – din partea SC CUP Salubritate SA 

Focșani. 

 La dezbaterea publică participă consilieri locali, cetățeni ai municipiului Focșani 

și reprezentanți ai mass media locală. 

 Domnul primar prezintă proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

cu mențiunea că nivelul acestora este cel de la nivelul anului trecut. 

 Pentru Serviciul de evidență a persoanelor s-a impus stabilirea unor taxe privind 

furnizarea de date, analize de dosare necesare transcrierii actelor în regim de urgență, 

taxe pentru analiză, soluționare dosare pentru schimbarea numelui de cale 

administrativă, taxe de urgență eliberare certificate de stare civilă, taxă desfacere 

căsătorie de ofițerul de stare civilă. 

 Au fost eliminate 17 taxe percepute de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

cu privire la activitățile din cimitire, fiind introduse 5 taxe – taxă întreținere cimitire, 

taxă săpare groapă, taxă eliberare adeverințe, taxă concesiune pe 7 ani, taxă concesiune 

pe 25 ani. 

 În cadrul proiectului s-a revenit la o obligație stabilită de Consiliul local prin 

HCL 20/2016, respectiv o taxă de salubrizare de 14,71 lei/lună și 3,8/mp/lună pentru 

persoane juridice, penmtru cei ce nu au încheiat contracte cu operatorul serviciului de 

salubritate. 

 Există un număr de circa 48 de mii de locuitori care nu au încheiat contracte cu 

operatorul de servicii de salubritate. 

http://www.focsani.info/


În urma controlului efectuat, Curtea de Conturi a stabilit faptul că HCL 20/2016 

nu a fost pusă în aplicare. 

Prin acest proiect s-a stabilit un formular ce urmează a fi completat de către cei 

ce nu au contract de salubritate pentru a putea fi impozitat cu taxa mai sus menționată. 

Taxa este doar pentru cei care nu au încheiat contract cu operator autorizat pentru 

serviciul de salubrizare. Această taxă este urmare a deciziei Curții de Conturi prin care 

s-au invederat prevederile legislației pentru serviciile publice, respectiv faptul că nu au 

fost instituite taxe pentru întregirea cheltuielilor acestui serviciu, respectiv asigurarea 

resurselor financiare prevăzute de lege. Domnul primar să citire unui extras din decizia 

Curții de Conturi din care se concluzionează faptul că suma de 4473476 lei constituie 

abatere, nefiind acoperite resursele necesare asigurării serviciului de salubritate la 

nivelul municipiului potrivit legilor în domeniu. 

În proiectul de hotărâre supus astăzi dezbaterii nu este vorba despre o taxă de 

salubrizare nouă. Este vorba despre punerea în aplicare a unei taxe instituite anterior 

prin HCL 20/20016. 

Domnul Roman – membru al subcomisiei de dialog social, arată faptul că este 

normal să plătească toată lumea serviciul de salubrizare. Lucrurile trebuiesc 

simplificate. Primăria să drămuiască veniturile bugetului și să nu apară tot felul de taxe. 

Trebuie găsită o cale de mijloc. 

Domnul Primar reiterează faptul că taxa este stabilită din anul 2016 și se aplică 

doar celor care nu au contract pentru ridicarea gunoiului cu un operator autorizat. 

Declarații vor depune doar aceste persoane. 

Un cetățean din sală întreabă dacă cei care nu locuiesc în municipiu, dar au 

domiciliu aici vor plăti această taxă. 

Domnul primar arată faptul că se va verifica dacă există contract de salubrizare 

încheiat. Dacă locuințele sunt date în închiriere se vor verifica chiriașii. 

Domnul consilier județean Cristi Irimia întrebă dacă cei 43 de mii de cetățeni 

care nu au încheiate contracte sunt locuitori ai municipiului și dacă chiar locuiesc aici. 

Domnul Primar arată că trebuiesc completate declarații pentru a dovedi faptul că 

au contract  sau locuiesc efectiv. Cei care părăsesc țara vor completa declarație și nu 

vor plăti decât pentru serviciile de care beneficiază. 

Domnul Primar menționează că tariful aplicat de CUP Salubritate este de 8,82 

lei fără TVA de persoană. La calculul acestui tarif s-a luat în calcul toată cantitatea de 

gunoi colectată împărțită la numărul de abonați/persoane care au contracte încheiate. 

Astfel, tariful este mare pe de o parte, iar pe de altă parte sunt gunoaie aruncate în 

municipiu de către cei care nu au contracte încheiate cu operatorul. 

Domnul viceprimar Mersoiu Ionuț propune ca aceste cheltuieli invocate de 

Curtea de Conturi să fie acoperite din bugetul local, alocate printr-o hotărâre de 

consiliul local. 



Doamna Tătaru Alexandra solicită lămuriri cu referire la cele prevăzute în art. 

26 din actul normativ. Este un demers dificil de a stabili persoanele cu rezidență, cei 

cu domiciliu. 

Domnul Nazâru Meluș arată că, în raport se menționează taxa de salubrizare 

stradală, însă în proiectul de hotărâre nu există acest termen. În cuprinsul proiectului 

este vorba de taxa de salubritate instituită prin HCL 20/2016. 

Domnul Primar dă citire art. 26 din actul normativ – Legea 101, prin care sunt 

enumerate posibilitățile de taxare. 

Doamna Tătaru dorește să se facă diferența dintre salubritatea stradală și 

salubrizarea spațiilor verzi din jurul clădirilor. 

Domnul Primar menționează că activitatea de întreținere a spațiilor verzi este 

administrată de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, iar salubritatea stradală este 

administrată de operatorul CUP Salubritate SA. 

După cum a precizat domnul viceprimar Mersoiu Ionuț, în cadrul consiliului 

local se va supune votului posibilitatea asigurării resurselor financiare din bugetul local 

pentru serviciul de salubrizare. 

Domnul Adrain Balaș arată că, urmare a reabilitării rețelelor termice, s-au stricat 

intrările în blocuri. 

Domnul Primar menționează că acest lucru nu face obiectul dezbaterii, însă se 

va analiza problema punctual. 

Dra. Dimitriu Ana Maria – consilier local arată faptul că proiectul a fost publicat 

în data de 22 noiembrie 2018, astfel nu sunt îndeplinite cele 30 de zile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003.  

În raport se menționează că este necesară instituirea unei taxe de salubrizare 

stradală pentru toți cetățenii pentru anul 2019 în baza unui regulament pe care nu îl 

avem. Cum putem vota acest lucru?  

Pentru identificarea cetățenilor care nu au contract să procedeze CUP Salubritate 

la verificări. 

În anul 2018 taxa pentru afisaj este 32 lei/mp – este valoarea maximă. 

De ce este o taxă de 20 de lei de urgență pentru eliberare acte date cu caracter 

personal de la S.P.C.L.E.P.? Aceste taxe anul trecut erau 0. 

Domnul director al SPCLEP arată faptul că în alte localități Galați, Iași, Bacău 

taxele sunt 100 de lei. La noi 50 de lei. 

Dra Dimitriu precizează că taxa de cimitir e de la 4 lei la 5 lei. Taxele referitoare 

la administrarea cimitirelor nu existau și acum sunt altele. 

Taxa pentru desfacerea căsătoriei este mare – de 800 lei. 

Domnul Primar arată faptul că se dorește descurajarea desfacerii căsătoriilor. 

Prin raportul aparatului de specialitate s-a menționat ca și variantă instituirea 

texei de salubrizare. Consilierii PSD, după cum a precizat domnul viceprimar Mersoiu, 

vor propune ca suma să fie acoperită din bugetul local. 



Domnul Macovei Liviu solicită modificarea art. 35 din proiect prin care se 

specifică obligația cetățeanului de a depune copii după contract, adeverințe că au 

încheiat contract de salubritate. 

Domnul Primar – se va face un amendament în acest sens pentru a elimina 

birocrația. Cei care nu au contract și nu vor depune o asemenea dovadă vor primi 

înștiințări. Nu cunoaștem alți operatori de salubritate pe raza municipiului. 

Domnul Tănase Neculai – consilier local – face precizarea că s-a mers pe date 

eronate în proiect. Nu mai sunt 92 de mii de locuitori în Focșani. 30-40% din scările 

blocurilor sunt goale. În municipiul Galați – taxa e de 9,50 lei, la Buzău 11 lei, la Bacău 

6 lei, la Brașov 9 lei, la Sibiu 7 lei și ceva. La Focșani e 11,99 lei. Dacă peste această 

taxă se vine cu alta. 

Domnul Primar menționează că, peste tariful de gunoi nu există o altă taxă. 

Domnul Tănase face precizarea că propunerea domnului viceprimar înseamnă 

că tot din banii cetățenilor se va plăti. De ce persoanele juridice să plătească 3,85 

lei/mp? 

Domnul Primar precizează din nou faptul că taxa se plătește de cei care nu au 

contract încheiat cu operator de salubritate. Dacă persoana juridică funcționează și nu 

are contract de salubrizare cu operator, va plăti taxa. 

Domnul Gongu Emanuel – consilier local solicită să se găsească cadrul legal 

pentru a se introduce obligativitatea existenței contractelor de salubritate pentru altfel 

de materiale decât cele de construcție în autorizația de construire, iar ulterior finalizării 

lucrării obligativitatea de a încheia contract de preluare gunoi menajer. 

Domnul Primar întreabă dacă mai sunt discuții. Acesta reia precizarea că toate 

taxele prevăzute în anul 2018 pentru cimitir au fost eliminate, fiind introduse doar cele 

5 menționate la începutul ședinței. 

Domnul Primar mulțumește tuturor celor prezenți pentru participare și declară 

lucrările închise. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cristina Dăscălescu 

 


